ÖSF

İSKİD İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA-KLİMA İMALATÇILARI
DERNEĞİ ÜYELİĞİ
Üye Olmak İçin Gerekli Belgeler:

Üyelik başvuruları gerekli belgelerin hepsi ve giriş aidatının tamamı İSKİD’e ulaştıktan sonra İSKİD
Yönetim Kurulu tarafından görüşülmektedir. Yönetim Kurulunun başvuruyu onaylaması ile üyelik
başlar, yıllık aidat ilk taksiti ödenir. Üyelik başvurusunun Yönetim Kurulunca kabul edilmemesi
halinde giriş aidatı 30 gün içinde iade edilir.

1. İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği Yönetim Kuruluna hitaben, Derneğe
üye olmak istendiğine dair yazı (bkz. sf 2 ve 3) 1
2. Ekli İş Etiği İlkelerinin imzalanması, ekli bilgi formlarının doldurulması.
Firmanın
3. Sanayi Odası ve/veya Ticaret Odası Kayıt Belgesi
4. Tüzük Madde 6’da belirtilen mamuller için, imalatçı firmalardan TSE İmalata Yeterlilik
Belgesi ve/veya uluslararası kabul gören Üretim Standartları Sertifikası, ithalatçı
firmalardan benzer sertifika ve Türkiye’deki tek temsilci olduklarını gösterir belge
5. Giriş aidatı ve yıllık üye aidatı yatırdığına dair dekont kopyası (ödeme ve dekont
gönderme İSKİD Yönetim Kurulu’nun üyelik kararından sonra da olabilir)
Üye olacak Gerçek Kişilerin
6. Nüfus kağıdı fotokopileri (ön ve arka yüzler)
7. 2’şer adet vesikalık resimleri (arkalarına isim yazılı olarak)
2016 yılı için geçerli giriş aidatı 2.700,00 TL (firma başına ve bir kereye mahsus)
2016 yılı için geçerli yıllık aidat 1.350,00 TL/üye (en geç Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim
aylarında dört eşit taksitte ödenmek üzere, üye isterse daha erken ödeyebilir)
Yıllık aidatlar tüzel ve/veya gerçek kişi üye başınadır. Firma başına bir tüzel kişi ve bir gerçek
kişi üyelik mecburidir, ciro/çalışan sayısına göre 2 üyede kalınır veya ilave 1 veya 2 gerçek kişi
üyelik istenir. İsteyen firmalar ciro/çalışan sayısına göre belirlenen üye sayısından fazla üye
verebilir, firma başına azami üye sayısı 4’tür. Yani 2016 yılı için firmanın ödeyeceği tam yıl
aidatı 2.700, 4.050, 5.400 TL’den biri olacaktır. Bkz. Üye Kabul Yönetmeliği. Üyelik 4.-6., 7.-9.,
10.-12. aylarda başlarsa sırasıyla yıllık aidatın ¾’ü, ½’si, ¼’ü ödenir.
Aidatların yatacağı hesap:
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği, Akbank Altunizade Şubesi (866) 41689
IBAN: TR23 0004 6008 6688 8000 0416 89
(Lütfen gönderen firma adını ve “AİDAT” açıklamasını dekonta yazdırınız)

Üye Kabul Yönetmeliğimize göre asıl üyelik alternatifleri şöyledir:
a) Firmanın tüzel kişi olarak üyeliği + 1 gerçek kişinin üyeliği: Alt sınırdır.
b) Firmanın tüzel kişi olarak üyeliği + 2 gerçek kişinin üyeliği
c) Firmanın tüzel kişi olarak üyeliği + 3 gerçek kişinin üyeliği: Üst sınırdır.

1

1/11

ÖSF
İSKİD TÜZEL KİŞİ ÜYE KAYIT FORMU
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği Yönetim Kurulu’na,
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği’ne tüzel kişi asıl üye olmak arzusundayız.
Dernek Tüzüğüne göre üye olma hakkımız olduğunu, üyeliğimiz boyunca Dernek Tüzüğüne
uyacağımızı ve üyelik için gerekli evrakları ekte sunduğumuzu beyan eder, gereğini arz ederiz.
Firma Ticari Unvanı: ................................................................................................
Firma Vergi Dairesi ve Numarası: ............................................................................
İklimlendirme-Soğutma-Klima alanında toplam
Yıllık cirosu

: ............................... ...................... Çalışan Sayısı: .....................

Yetkili İsim(ler) : ............................... ... ................... ...............................................
Görev(ler)i

: ...................................................... ...............................................

İmza(lar) ve kaşe: .................................................... ...............................................
Adres:

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Firmamızı İklimlendirme-Soğutma-Klima İmalatçıları Derneği’nde temsil edecek ve Genel
Kurul’da oy kullanacak kişi:
İsim: ...............................................................
Anne Adı: .......................................................
T.C. Kimlik No: ...............................................
Mesleği: ..........................................................
Tel (varsa dahili): ............................................

Doğum yeri ve Tarihi: .....................................
Baba Adı: .......................................................
Öğrenim Durumu: ..........................................
e-posta: ..........................................................
GSM: .............................................................

İmzası: ...........................................................
Yukarıda üyelik müracaatı bulunan tüzel kişiliğin ve temsilcisinin Derneğimize üye kaydedilmesini
İSKİD tüzüğü Madde 8/a kapsamında tavsiye ederiz.
Saygılarımızla,

………………
İSKİD Üyesi

………………
İSKİD Üyesi
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İSKİD GERÇEK KİŞİ ÜYE KAYIT FORMU
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği Yönetim Kurulu’na,
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği’ne gerçek kişi asıl üye olmak arzusundayız.
Dernek Tüzüğüne göre üye olma hakkımız olduğunu, üyeliğimiz boyunca Dernek Tüzüğüne uyacağımızı
ve üyelik için gerekli evrakları ekte sunduğumuzu beyan eder, gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Firma Tam Adı : ......................................................................................................
Yetkili İsim

: ......................................................

Görevi

: ......................................................

İmza ve kaşe

: ......................................................

Firmayı Temsilen İSKİD’e Üye Olacak Gerçek Kişiler (en az 1, en fazla 3, bkz. Üye Kabul Yön.):
1. İsim: ...........................................................
Anne Adı: ...................................................
T.C. Kimlik No: ...........................................
Mesleği: .....................................................
Tel (varsa dahili): .......................................

Doğum yeri ve Tarihi: .....................................
Baba Adı: .......................................................
Öğrenim Durumu: ..........................................
e-posta: ..........................................................
GSM: .............................................................

İmza: ..........................................................
2. İsim: ...........................................................
Anne Adı: ...................................................
T.C. Kimlik No: ...........................................
Mesleği: .....................................................
Tel (varsa dahili): .......................................

Doğum yeri ve Tarihi: .....................................
Baba Adı: .......................................................
Öğrenim Durumu: ..........................................
e-posta: ..........................................................
GSM: .............................................................

İmza: ..........................................................
3. İsim: ...........................................................
Anne Adı: ...................................................
T.C. Kimlik No: ...........................................
Mesleği: .....................................................
Tel (varsa dahili): .......................................

Doğum yeri ve Tarihi: .....................................
Baba Adı: .......................................................
Öğrenim Durumu: ..........................................
e-posta: ..........................................................
GSM: .............................................................

İmza: ..........................................................
Yukarıda müracaatı bulunan adayların Derneğimize üye kaydedilmesini İSKİD tüzüğü Madde 8/a kapsamında
tavsiye ederiz.

……………………

İSKİD Üyesi

……………………

İSKİD Üyesi
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İŞ ETİĞİ İLKELERİ

1-

2-

34-

5-

6-

7-

89-

10-

1112-

Üyeler aşağıdaki etik ilkelere uygun hareket eder.
DÜRÜSTLÜK: Onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalır. Hiçbir yolsuzluğa
katılmaz, yolsuzluğu desteklemez ve göz yummaz. Kar etmek ve çıkar sağlamak için
rüşvet ilişkisine girmezler. Haksız rekabeti kabul etmezler.
GÜVENİRLİK: Kendisine ve firmalarına karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığa zarar
verecek tutum ve davranışlarda bulunmazlar. Ürün, hizmetlerinin sorumluluklarını taşırlar,
gereğini yerine getirmekten kaçınmazlar. Çalışanlarıyla ilgili kişisel bilgilerin güvenlik
içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.
SÖZÜNÜ TUTMAK: Verdiği sözleri yerine getirmede özen gösterirler. Üstlendiği
borçlarını zamanında ve eksiksiz yerine getirirler.
SADAKAT: Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi elde etmeye çalışmazlar ve çıkarları
için kullanmazlar. Firma gizliliğine dikkat eder, şirketten ayrılmış bile olsa eski firmasının
özel bilgilerini çıkarı için kullanamazlar.
ADİL OLMAK: Kendisine haksız rant talep edilmesini kabul etmez, aracılık yapmaz,
aracılık yapmalarını istemez, kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri reddeder. Yüksek
ahlaka uygun tutum ve davranış içinde olurlar.
BAŞKALARININ HAKKINI KORUMAK: Çalışanları ile olan ilişkilerinde; dürüstlük,
adil yönetim, eşitlik, kişiliklerine saygı ve güvenli çalışma ortamı sağlar ve kişileri yasalara
aykırı işlemler yapmaya zorlamazlar. Çalışanların hakları ile ilgili ırk, renk, cinsiyet, din,
siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ayrıcalığı yapmazlar.
YASALARA KARŞI SAYGILI OLMAK: Üyeler tüm faaliyetlerinde ülkemizin ve iş
yaptığı ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. Yasadışı ya da suç olacak
faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere
başvurmazlar.
VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU: Vergilerini zamanında öderler. Toplumsal
sorumluluğun gereklerini yerine getirirler.
EN İYİNİN PEŞİNDE OLMAK: Verilen kararlar ile yerel ekonomilerin olumlu
etkilenmesini sağlar. Ülke kaynaklarının israfı ve toplumun yoksullaşmasının önlenmesini
sağlar. Sosyal hizmetlere ve alt yapıya kaynak imkanlarını sağlar.
YAPTIKLARININ HESABINI VEREBİLMEK: Tekliflerinde ve mukavele
görüşmelerinde açıklık temel ilkesinden ayrılmazlar. Kamu ve özel teşebbüs ile yapılan
anlaşmalarda şeffaflık prensiplerini ön plana alır ve her türlü faaliyetin hesabını verirler.
ÇEVRE BİLİNCİ: Çevrenin korunması için her türlü özveriyi sağlar. Çevre bilincinin
yayılması için çalışmalar yapar.
ÜYE SORUMLULUĞU: Dernek hakkında kamuoyunda haksız tutum ve davranış içine
girmez. Dernek tüzüğüne aykırı ve derneği lekeleyen eylem, işlem yapamaz.

Firma: ..........................................................................
Üye İsimleri: ................................................................ ..........................................................
İmzalar/Kaşe: ......................................................................................... Tarih: .....................
Not: İstek üzerine ISKAV Vakfı’nın organize ettiği SEKTÖREL İŞ ETİK İLKELERİ mekanizmasına katılım
hakkında bilgi sağlanabilir.
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FİRMA BİLGİLERİ FORMU
Gönderen Firma TAM Adı : ..........................................................................................................
Adres

: ...............................................................................................................................

(Üye şahıslar farklı
adreslerde ise diğer
adresleri de veriniz)

..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.................................................................... Posta Kodu: ....................................

Telefon(lar)

:(

) ................................................. (

) ...........................................................

Faks(lar)

:(

) ................................................. (

) ...........................................................

Web adresi

: http://www. ....................................................

Üye listelerinde kamuoyuna duyurulması istenen e-posta : ............................. @ ....................................
Üye listelerinde kamuoyuna duyurulması istenen e-posta : ............................. @ ....................................
Üye listelerinde kamuoyuna duyurulması istenen e-posta : ............................. @ ....................................
Üye listelerinde kamuoyuna duyurulması istenen e-posta : ............................. @ ....................................
Dernek yazışmaları için e-posta adresi (1. üye)

: .............................. @ ....................................

Dernek yazışmaları için e-posta adresi (2. üye)

: .............................. @ ....................................

Dernek yazışmaları için e-posta adresi (varsa 3. üye)

: .............................. @ ....................................

Dernek yazışmaları için e-posta adresi (varsa 4. üye)

: .............................. @ ....................................

Firmamızın sattığı ürünlerden ilgili olanlar imal veya ithal etme farkını gözeterek aşağıda
işaretlenmiştir:
İmalat İthalat

Mamul:
Pencere Tipi Klima
Portatif Klima
Split Klima
Paket Tip Klima (DX)

Mamul:

:
:
:

VRF

:
:

Fan Coil
Klima Santrali
Su Soğutma Grubu
Paket Tip Su Soğutucu
Isı Pompası
Su Soğutma Kulesi
İnşai Su Soğutma Kulesi
Soğuk Oda
Ticari Tip Buzdolabı
Süpermarket Cihazları
Endüstriyel Soğutma Cihazları

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

İmalat

İthalat

Nakliye Taşıtları İçin Soğutucu :
Taşıt Kliması
:
Isı Değiştirici (Eşanjör)
:
Dry Cooler
:
Wet-Dry Cooler
:
Nemlendirici/Nem Alıcı
:
Fan
:
Filtre
:
Kanal
:
Hava Dağıtım Ekipmanları
:
Otomatik Kontrol Malzemeleri :
Kompresör
:
Soğutma/Klima Müteahhitliği
:
Diğer (lütfen belirtiniz)
:
…………………………………………………

İsim

: ..........................................................................

İmza

: .......................................................................... Tarih : .........................
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İSKİD KOMİSYONLARI

ÖSF

İSKİD çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek amacıyla konu ve/veya ürün temelinde
komisyonlar kurmuştur. Bugün İSKİD'in bir çok önemli faaliyeti komisyon çalışmaları
kapsamında yürütülmektedir. Komisyon kararları ve gerek görülen duyuruları tüm İSKİD
üyelerine sunulmaktadır.
Komisyon faaliyetlerine katılmak isteyen İSKİD üyeleri Dernek Müdürlüğüne katılım taleplerini
bildirerek, Komisyon ve Yönetim Kurulu onayıyla ilgili komisyonda görev alabilmektedirler.
İSKİD Komisyonları ve vizyonları aşağıdaki gibidir:
Basın Yayın Komisyonu - BYK: İSKİD'in basın ve yayınla yurtiçi ve yurtdışında ilişkilerini
düzenlemek.
Dış Satım Komisyonu - DSK: Türk Klima ve Soğutma sektörünün gücünü, imalat ve AR&GE
yeteneklerini, kaliteli “Türk Malı” imajını sektörel fuarlara katılım gerçekleştirerek dergi, broşür
çalışmalarıyla tanıtıp, mevcut ve yeni dış pazardaki bilinirliliği ve etkinliğimizi arttırmak
Sağlık Yapılarında İklimlendirme - SAYİK: Hastanelerde Hijyen, Temiz oda ve Klima tesisatı
konularında, sağlık sektöründe ve ilgili teknik birimlerinde çalışanların aydınlatılması.
İstatistik Komisyonu - STA: İklimlendirme sektörünün imalat, ithalat, iç satış ve ihracat
rakamlarını toplayarak icmalini yapmak, sektörde diğer Sivil Toplum Örgütleri ile işbirlikleri
yaparak istatistikleri konsolide ederek düzenlemek, geliştirmek ve güvenilir bilgiler ile
sektörünün kullanımına sunmak.
Örgütlenme ve Sosyal Faaliyet Komisyonu - ÖSF: Nitelikli üye sayısının arttırılması ve mevcut
üyelerin çeşitli eğitimsel ve sosyal aktiviteler ile güçlendirilmesi, yurt içi/yurt dışı tanıtım
çalışmaları ile dernek bilinirliğinin arttırılması.
Merkezi İklimlendirme Sistemleri Komisyonu – MİSK: İklimlendirme ile ilgili yaşam kalitesi
yüksek ve bunu enerji verimli, çevreye duyarlı, sürdürülebilir sistemlerle gerçekleştirmiş bir
toplum oluşmasına sektör olarak katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Komisyonu - PGD: Sektörümüzü ulusal ve uluslar arası pazarlarda
güvenilir, rekabetçi ve yenilikçi noktaya taşımak, rekabet şartlarının yurt içi ve dışında tam ve
uluslar arası kurallara uygun gelişimine katkıda bulunmak, haksız rekabetin olmadığı, tüketici
haklarının korunduğu, yasalara saygılı üretim ve ticaretin oluştuğu piyasa şartları sağlamak.
Split ve Değişken Soğutkan Debili Klimalar Komisyonu - SDDK: Çevre duyarlılığı, Enerji
Verimliliği ve insan sağlığını göz önünde bulundurarak, Split ve Değişken Soğutkan Debili
Klimalar ile ilgili pazarın doğru yönde oluşması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, görüş
oluşturmak, bunları sektör ve kamuoyu ile paylaşarak ortak bilinç oluşturmak.
Tüzük Komisyonu - TZK: İSKİD Tüzüğünü 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na uygun hale
getirmek ve ihtiyaç görülen değişiklikler hakkında çalışmak.
Uluslararası İlişkiler Komisyonu - UİK: Yurtdışı Ticari dernekler arası koordinasyonu
sağlayarak, Eurovent derneği ve sertifikasyon firması ile bilgi alışverişi ve üye görüşlerinin
paylaşımı
Üniversite Sanayi İşbirliği ve Burs Komisyonu - ÜSİB: Sektörün Araştırma & Geliştirme alt
yapısının ve Üniversite Sanayi ve İşbirliğinin geliştirilmesi.
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İSKİD KOMİSYONLARI KATILIM FORMU

ÖSF

İSKİD komisyonlarına aşağıda belirtilen üyeleri vermek istiyoruz.
Komisyon

İsim

e-posta

tel

Basın Yayın - BYK
Dış Satım - DSK
Sağlık Yapılarında İklimlendirme SAYİK :
İstatistik - STA:
Merkezi İklimlendirme Sistemleri
Komusyonu – MİSK:
Örgütlenme ve Sosyal Faaliyet ÖSF:
Piyasa Gözetimi ve Denetimi PGD:
Split ve Değişken Soğutkan Debili
Klimalar - SDDK:
Tüzük - TZK:
Uluslararası İlişkiler - UİK:
Üniversite Sanayi İşbirliği ve Burs
- ÜSİB:

Firma: ...................................................................................
İsim: .......................................................................................
İmza: ...................................................................................... Tarih: .....................................................
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İlgilenilen Eurovent Çalışma Grupları

ÖSF

Sayın Üye Adayımız,
Üyesi olduğumuz uluslararası Eurovent derneği, klima ve soğutma konusunda Avrupa’daki en önemli ve etkin
dernektir. Faaliyetleri arasında önemli bir yer tutan çalışma grupları ise Eurovent üyesi ulusal derneklerin
isteyen üyelerinden oluşmaktadır. Bu komisyonların çalışmaları genellikle AB tarafından uygulanan standard,
yönetmelik vb haline gelmekte olması çalışma gruplarının önemini göstermektedir. Gruplar Eurovent
Sertifikasyonunda da yöntem belirleyicidir.
Çalışma grupları ve Eurovent hakkında ayrıntılı bilgi ve ayrıca aylık Eurovent dergisi Review, www.euroventassociation.eu adresinde bulunabilir.
Eurovent Çalışma Grupları aşağıda sıralanmıştır. Firmanızı ilgilendiren grupları, yazışmaları almak (ve
sonrasında isterseniz gruba katılmak) üzere işaretlemeniz durumunda Avrupa’dan bu yararlı bilgi akışından
istifade edebilirsiniz. Ayrıca İSKİD bünyesinde bu gruplara karşılık gelecek Ayna Komiteler kurulmaktadır,
bunlar konuyu takip ve temsil etmektedir. Bu ayna komitelere katılım isteğiniz de varsa lütfen belirtiniz.

Working Group:
0.
1.
2.
3.
4a.
4b.
5.
6a.
6b.
6c.
6d.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

COORDINATION/TERMINOLOGY
FANS
AIR DISTRIBUTION AND DIFFUSION
DRYERS
DUST REMOVAL
AIR FILTERS
HEAT GENERATORS
CHILLERS
AIR CONDITIONERS (SDDK=Ayna Kom.)
AIR HANDLING UNITS (Ayna Kom. mevcut)
FAN COIL UNITS (Ayna Kom. mevcut)
HEAT EXCHANGERS (Ayna Kom. mevcut)
ACOUSTICS
COOLING TOWERS
HEAT RECOVERY
SMOKE VENTILATION
INDOOR AIR QUALITY
INDUSTRIAL VENTILATION
REFRIGERATED DISPLAY CABINETS
VENTILATION IN BUILDINGS
AIR CURTAINS

İSKİD bünyesinde
Yazışmaları belirtilen
mevcut veya kurulacak
e-mail adresine almak
Ayna Komiteye
istiyoruz
katılmak istiyoruz (E/H)
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

Firma: .......................................................................................
İsim: ...........................................................................................
İmza: .......................................................................................... Tarih: ........................................................
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İlgili Tüzük Maddeleri

ÖSF

09.03.2010 tarihli Genel Kurul’da değiştirilen ve İl Dernekler Müdürlüğünce
onaylanan Tüzük’ten
(Tüzüğün tamamını web sitemizde bulabilir veya İSKİD Müdürlüğünden isteyebilirsiniz.)

ÜYELİK KOŞULLARI
Madde – 6

İklimlendirme, soğutma, klima ürünlerinden merkezi klima santralı, fan coil, soğutma
grubu, soğutma kulesi, pencere tipi, split tip klima cihaz sistemleri, paket tip soğuk oda
cihazları, araç klimaları, ticari tip buzdolabı, süper market soğutma sistemleri,
nemlendirici ve nem alıcı cihazları ve sistemleri imal eden ve temsilcilik vasıtası ile ithal
eden, bunlara bağlı olarak bu sistemlerin kullanıldığı ana komponentler olan fan (radyal
ve aksiyal), Eşanjör (Serpantin-coil, Shell and Tube v.s) filtre, fabrikasyon kanal,
menfez, damper, kompresör, otomasyon sistemleri veya benzerlerini imal eden, TSE
belgesine veya Uluslararası Üretim Standartları Sertifikasına sahip yerli imalatçılar ile
yabancı imalatçıların Türkiye’deki ofisleri veya temsilcileri veya “tek ve ana dağıtıcıları”,
Sanayi Odası veya Ticaret Odasına kayıtlı kurum ve kuruluşların mensubu olmak şartı
ile medeni hakları kullanmak ehliyetine sahip ve reşit gerçek veya tüzel kişiler Dernekler
Kanunundaki kısıtlama ve yasaklamalara girmemek kaydıyla derneğe asıl üye
olabilirler. Affa uğramış olsalar bile ağır hapis cezasına veya (taksirli suçlar hariç olmak
üzere), beş yıl yada daha fazla süreli hapis cezasına mahkum olanlar, yüz kızartıcı
suçlardan ve kanunlarla kurulması yasaklanan dernekleri kurmak ve idare etmek
suçlarından birinden kesin olarak hüküm giymiş olanlar derneğe üye olamazlar.
Firmalar, derneğe tüzel ve gerçek kişi üye olacak temsilcilerini derneğe yazılı olarak
bildirirler. Üyelikler, Genel Kurul onaylı Üye Kabul Yönetmeliğince belirlenen esaslara
göre düzenlenir. Asıl ve Onursal üye için müracaatları Yönetim Kurulu inceleyerek üye
yapılıp yapılmamasına karar verir, Üyeliği onaylanan gerçek veya tüzel kişi, firma
temsilcisi veya Onursal üye olarak derneğe üye olur. Firmalar dernekteki temsilcilerini
değiştirme hakkına sahiptir. Derneğe üye olan kişi bu durumu bilerek üye olur ve üyeliği
kabul eder. Yönetim kurulu yeni önerilen üyenin üye olmasında yasal bir mahsur
görmediği takdirde üyeliğini onaylayıp onaylamamakta serbesttir. Üyeliğine karar
verilmiş yeni üyenin, üyeliğine dernek üyelerinden bir itiraz varsa bu itiraz önce Onur
Kurulunda, itiraz devam ederse daha sonra Genel Kurulda görüşülür ve Yönetim Kurulu
alınan kararı uygular.
Yukarıdaki yeni üyelik sektörlerinin üyeliğe açılmasındaki programda yönetim kurulu
yetkilidir.
İSKİD üyelerinin, Türkiye’de üretilen veya temsilcisi olduğu ürünlerden gerekli olanlar
için, AB zorunlu yeni yaklaşım direktifleri olan CE işaretlenmesine haiz uygunluğunun
deklarasyonunu Yönetim Kuruluna bildirmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu gerek
gördüğünde geniş kapsamlı bilgi ve ilgili CE dosyasını talep edebilir.
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Üyeler, sektör iş etik ilkelerine uymayı kabul ettiklerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna
verirler.
ÜYELİK TÜRLERİ
Madde - 7
Derneğin asıl, onursal ve fahri olmak üzere üç tür üyeliği vardır.
-

Asıl üye: Aday olan gerçek veya tüzel kişiler Yönetim Kurulu kararı ile asıl üye
olurlar. Derneğe bir firmadan Genel Kurul onaylı Üye Kabul Yönetmeliğince
tanımlanan sayı ve türde asıl üye kaydı yapılabilir.

-

Onursal üyeler: Sektörde 20 yılını doldurmuş, asıl üyelerce önerilen veya kendi
müracaatı sonucu, Onur Kurulu’nun ön çalışmasından sonra Yönetim Kurulunca
uygun görülmek koşulu ile derneğe Onursal üye olurlar, aidat verip vermemekte
serbesttirler. Onursal üyeler çalışmalara katılır, görüş belirtir, Onur kuruluna
seçilebilir. Ancak Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilemezler ve genel kurulda oy
veremezler.

-

Fahri üye: Türkiye’de ikamet zorunluluğu aranmamak kaydı ile sektörle ilgili T.C.
vatandaşı olan veya olmayan ve bu sektörün gelişmesinde hizmetlerde bulunmuş
şahıslara yönetim kurulu kararı ile Fahri Üye unvanı verilir.

ÜYELİĞE GİRME
Madde 8 Dernek üyeliğine girmek için aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır;
a) Dernek üyelerinden ikisinin önerisi ve kefalette bulunması,
b) Madde 6'da belirtilen üyelik koşullarını kanıtlayan belgelerin verilmesi,
c) "Üyelik İstemi ve Başvuru Formu" nu adayın doldurması.
d) Yönetim Kurulunun "üyeliğin kabulüne dair" oybirliğiyle karar vermesi, giriş ve yıllık
aidatlarını ödemesi ile üyeliğe giriş şekli tamamlanmış ve üyelik sıfatı kazanılmış olur.
Yeni üyeler, üyeliklerinin ilk yılında, yıllık aidatın üyeliklerinin başladığı dönemden
itibaren olan kısmını ödemekle yükümlüdür.
Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok (30) otuz gün içinde, üyeliğe
kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibi adaya
yazıyla duyurur.
Üyeliğin reddine dair Yönetim Kurulu kararı kesin olup, ancak Genel Kurul’da itiraz
edilebilir.

10/11

İSKİD İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA-KLİMA İMALATÇILARI DERNEĞİ
ÜYE KABUL YÖNETMELİĞİ
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09.03.2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da onaylanan hal
Bir firmadan, Derneğe tüzel ve gerçek kişi olarak, en az 2 (iki), en fazla 4 (dört) üye
kaydedilir.
Üye firma istediği kişileri firmayı temsil etmek üzere gerçek veya tüzel kişi üye olarak
Derneğe bildirebilir ve bildirdiği üyelerin üyeliklerinin sonlandırılmasını talep edebilir.
Üye şahıslar, temsil ettikleri firmanın üyeliklerini sonlandırma talebine rağmen üye
olarak kalamaz. Tüzel kişiyi temsil eden kişi çalışma dönemi içerisinde değişirse
seçildiği görevlerinden düşer, yerine yedeği göreve çağırılır.
Tüzük Madde 6 – Üyelik Koşullarında tanımları yapılan firmalar, ilk üyeliklerinin
başvurularını firma tüzel kişiliği adına yapmalıdır.
Yıllık cirosu 25.000.000 TL’den fazla veya iklimlendirme-soğutma-klima imalat, satış,
bakım, destek vb üzerine çalışan personel sayısı 100’den fazla olan firmalar A Grubu
olarak tanımlanır ve 4 üye ile Dernekte temsil edilir.
Yıllık cirosu 5.000.000-25.000.000 TL arasında olan veya iklimlendirme-soğutma-klima
imalat, satış, bakım, destek vb üzerine çalışan personel sayısı 31 ila 100 olan firmalar B
Grubu olarak tanımlanır ve 3 ila 4 üye ile Dernekte temsil edilir.
Yıllık cirosu 5.000.000 TL’den az veya iklimlendirme-soğutma-klima imalat, satış,
bakım, destek vb üzerine çalışan personel sayısı 31’den az olan firmalar C Grubu
olarak tanımlanır ve 2 ila 4 üye ile Dernekte temsil edilir.
Firmaların A, B ve C gruplarından hangisine dâhil olduğu, Üyelerin beyanı ve Yönetim
Kurulu’nun çalışması ile belirlenir.
Firmalar her takvim yılının ilk dört ayında kendi tercihlerini kullanarak üye sayısını
arttırmak için bir üst gruba geçebilir, veya yukarıdaki kriterler dâhilinde kendi grubuna
geri dönebilir. Bu durumda tercih ettiği grup üyelik aidatını öderler.
Tüzel ve gerçek kişi üye başına, her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık üyelik
aidatı alınır. Bu aidat Tüzük’teki Derneğin Gelirleri - Madde 29’a göre tahsil edilir. Yeni
üyeler, yılın üyelik başlangıcından önceki çeyreklerine ait aidatı ödemek zorunda
değildir.
Her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen giriş aidatı, üyelik başvurusu sırasında ödenir.
Üyelik başvurusunun Yönetim Kurulunca kabul edilmemesi halinde bu meblağ 30 gün
içinde iade edilir.
Diğer hususlar Dernek Tüzüğü, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği
çerçevesinde yürütülür.
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